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 روایی و نرمیابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان، اعتبار،بررسی عملیبودن
A Survey of Reliability, Validity and Norming Questionnaire of
Spirituality in Students

ناصر صادق پریخانی
Abstract
The purpose of this study is considering
practicality,reliability,validity and norm finding
of spiritual intelligens among a sampel group of
498(309 girls and 192 boys) students
mohaghegeh ardabili university of ardabil.the
sampel were selects by random method.the
questionnaire was used in this study is made of
82 questions. Each questions is based on likers 4
item spectrum. After ghadering and analyzing
data. The reliability coefficient of chronbach,s
alpha was equal 0.90.15question of the 82
question were omitted.in order determine
inventory validity the principle component was
used. Result showed that 12 factors determine
43.9 of the whole variance of variable. The
results extracting 12 factors include; personal
self-awareness,
virtuous,
behavior,
intellectuality, problem solving, consciousness,
being
holistic,
mindfulness,
existential
questioning, meaning, deep intuition, divinity,
inner-directness. finaly for description and
definition spiritual intelligences scores of the
students tow kinds of percentile and categorical
norms have been provided. There is no
difference between spiritual intelligence scores
of girls of boys.
keywords:
Reliability.validity.norming.sspirituality and
students

چکیده
 روايیی و یر يیاوی، اعتریار،در اين پژوهش عملیی ویندن
.پرسشنامه هنش معننی در دا شجنيان وررسی شده است
 فیر955 دختر و903(  فر485 يک گروه من ه وا حجم
 سیااهه.پسر) از طريق من هورداری تصادفی ا تخاب شید
 درجییهای4 هیینش معنیینی رییه وییر پايییه طا ی لا ییرت
 سؤال ویه99 تعداد. سؤال وند89  شامل،مرهگذاری شده
 سؤال وه علت وار4 دلال همرستگی ضعا وا رل تست و
 ضیري اعتریار.عاملی ضعا از رل پرسشنامه حذف شد
 سؤالی از طريیق فرمینل رلیی ضیري لفیای38 سااهه
 وییرای روايییی سییازه از روش. ودسییت میید0/50 ررو ریا
 تايج تحلال عیاملی.تحلال منلفههای اصلی استفاده شد
درصید ریل49/5 ، عامل استخراج شده95 شان میدهد
 خیند:عامل شیامل95 .واريا س متغارها را تراان میرند
 حیل، روشین ف یری، رفتار فضیالت مبوا یه،گاهی فردی
 پرسشیگری، مراتریت، رل گیر ویندن، هنشااری،مسئله
 النهایت و تیارت درو یی، شیوند عمایق، معنا،وجندی
 وان مایا گان میرات هینش معنینی، افزون ور ن.است
.تفاوت معنیدار مشاهده شد،دختران و پسران
:واژههای کلیدی
 هنش معننی و دا شجنيان، ر ياوی، روايی،اعترار

مقدمه
 گستره فنذ ديین و، هر چند پس از ا قالبهای علمی و صنعتی در غرب. دل مشغنلی هماشگی ا سان است، منضنع معننيت
 اما در سالاان اخار محرز شده است ریه، دين وه رلی رو وه زوال است، تا جائی ره تصنر می شد،معننيت رو وه راهش گذاشت
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 رارشناس ارشد رشته روانسنجی از دا شگاه توران مررزی.9

دين و معننيت هر دو منرد تنجه مجدد جنامع ترار گرفتها د .اينک اوراز عالته وه دين در عمین رشینرهای اسیالمی از جملیه
رشنرهای خاورماا ه ،فريقا و همچنان ،خاور دور ما ند مالزی و ساير قیا جویان چنیان واضیت اسیت ریه از ن ویه وایداری
اسالمی ياد میشند .مرد رشنرهای مساحی از ره دهها سال سرمداران الحاد و وی دينی در جوان وندها د ،در سیالاان اخایر
دوواره گرايش تاول مالحتهای وه دين و معننيت شان میدهند .حتی در جنامعی ما ند امري ا نعی تشینگی سیرت ویه امینر
معننی از جمله دين میشند .مسائلی از ترال ویمعنا شدن ز دگی ،احساس خالء اخالتی ،اسیارت وشیر در دسیت ت ننلین ی،
تماس غرب وا مذاه مشرق زمان ،منج گاهی روز افزون ا سان معاصر وه دين و معننيیت شیده اسیت .هیر روزه ویر تعیداد
يافتههای پژوهشی در زمانههای مختل علمی وه ويژه پزش ی ،روا شناسی و جامعهشناسیی ریه ویا گیزارههیای دينیی همسین
هستند يا الاتل تناتضی وا دين دار د ،افزوده میشند و اين يافتهها ره در سه دهه ترل ا دک وند د ،در سالهای اخار ویا يیک
شتاب اگوا ی در حال افزايش هستند .وه عننان مثال پس از امه اول ترن واستم در خصین ارتریا ویان ديین و سیالمتی
چازی حدود  500پژوهش وجند داشت ره در دهه اخر اين ترن ،اگوان وه واش از  2000پیژوهش رسیاد ریه منيید ارتریا
مثرت دين و سالمتی است .امروزه ،اين مطل وا سرعت واشتری در حال افزايش است ،وه حنی ره شايد وتنان از ن ویه يیک
( وضت علمی) تعرار ررد (رانگ ،9555 ،5ترجمه شجاعی.)9989 ،
اهمات معننيت و رشد معننی در ا سان ،در چند دهیه گذشیته ویه صینرتی روز افیزون تنجیه روا شناسیان و متخصصیان
ووداشت روا ی راوه خند جل ررده است .پاشرفت علم روا شناسی از يک سن و ماهات پنيا و پاچایده جنامیع ینين از سینی
ديگر ،واعث شده است ،اازهای معننی وشر در وراور خناستهها و اازهای مادی تد علم رنند و اهمات واشتری وااينید .چنیان
وه تر می رسد ره مرد جوان ،واش از پاش وه معننيت و مسائل معنینی گیرايش دار ید و روا شناسیان و روان پزشی ان ایز
وهطنر روز افزون در میياوند ره استفاده از روشهای سنتی و ساده ورای درمان اختالالت روا ی رافی اسیت (وسیت،9555 ،9
شوادی و شار اف ن.)9989،
5
وه منازات تنسعه ساختار هنش هاجا ی ،هنش معننی ()siشامل مجمنعهای از تنا یايیهیايی اسیت ریه از منیاوع معنینی
شات میگارد ،ساختارهای معننيت ،هنش را وارد ساختار جديدی میرند .هنش معننی مستلز تنا ايیهايی است ریه مینارد
معننی را ورای پاش وانی عمل رد ،تطاوق و ايجاد محصنالت و دستاوردهايی ارزشمند وه رار میگارد .مییتینان گفیت هینش
معننی مجمنعهای از تنا ايی است ره افراد ورای وه رار وردن ،ش ل دادن و در ورگرفتن مناوع معننی وه ارزشها و رافاتها وه
روشی ره وه عمل رد خنب روزا ه و ووزيستی روا ی دست ياوند ،وه رار میور د ره شیامل پینج حینزه هنشیااری ،لطی حیق،
معناء ،ورتری و حقاقت است (امر و درير.)5002 ،9
ور حس دا ش پايهای ره در منرد هنش وجند دارد .هنش يک ظرفات زيست شناختی ورای تحلال ا ناع خاصیی از اطالعیات
است ره تنسط روشهای وه خصنصی وهرار میرود (گارد ر .)95 ،5090 ،4ونا ور گفته ماير )5090( 2هنش ،وه ويژه وه تنا یايی
ا جا استدالل ا تزاعی ره مستلز ترديلهای ذهنی است و ور طرق تنا ان تثرات شده ا جا میپذيرد ،اطالق ماشند و وه صینرت
رلی گفته می شند ،هنش در ورگار ده ظرفات تف ر ،ور امهريزی ،خالتات ،سازگاری ،حل مسئله ،تامیل ریردن ،تصیمام گایری و
يادگاری است ( نول .)5005 ،3اين خصاصهها از ويژگیهای هنش معننی وه شمارمیرو د .قش ا طراتی هنش معننی در تحلایل
اطالعات و حل مسئله منرد تاراد ترار گرفته شده است .ورخی از هنش را وه عنینان سیازههیا يیا هینشهیای چندگا یه در تیر
گرفتها د .گارد ر وه جوت گسترش مفون هنش واحد و شناسايی مجمنعه گن اگن ی از چندين هینش احتمیالی ،از جملیه زویا ی،
رياضی منطقی ،منساقی ،فضايی ،ود ی جنرشی ،درون فردی ،وان فردی و در اين اواخر ،هنش طراعی (تنا ايی شناخت الگنهیا در
گااهان و جا داران) ،مشونر است .همچنان ،وی احتمال وجند هنش وجیندی (گیارد ر )5095 ،را ریه مییتینان از ن ویه عنینان
مايش يک جنره از هنش معننی در تر گرفت ،را پذيرفته است .اگر چه او هننز وجند هنش معننی را تصديق رده ،ولیی وایان
داشته است ،هنش معننی يک سازه معقنل است ره پژوهشهای واشتری را طل میرند .هنش هاجا ی در ورگار ده موارتهای
درون فردی و ورون فردی است ره گاهی فرد از اف ار و احساسات خنيش ،خندگردا ی و تنا ايی گنش دادن ،ارترا ورتیرار ریردن
و همدلی وا افرادی ره عقايد و ديدگاهها و ارزشهايی متفاوت دار د را شامل میشیند (میاير .)5090،چنیان مویارتهیايی ویا هیر
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تعريفی از هنش معننی در ارترا خناهد وند .ورای مثال ،گاهی و تنتام حالتهای هاجا ی فیرد وايید در خندشناسیی و وصیارت
سرت وه خند ،ره دو وعد موم از هنش معننی است ،حضنر داشته واشند .از جا ره هنش معننی در ورگار ده ويژگیهیايی مثیل
صداتت ،وخشش و روي ردی روشن وانا ه و خالی از تعص در مناجوه وا مش الت و حنادث ز دگی است ،اوراز ن مسیتلز وجیند
مازا ی از پختگی هاجا ی است .همچنان ،هنش معننی وناسط ه رینش ن در ي اارچیه ریردن هینش عقال یی و هینش هاجیا ی
میوايست وعد از اين دو هنش گسترش ياود .اين رنش ي اارچه رننده هنش معننی تعامل وان فرايندهای تف ر منطقی و هاجیان
را تسوال میرند و اين تاولات را از دارد ره تاجه تعامل وا را وه رلی تغاار دهید و ویدين واسیطه ،منجی رشید و دگرگین ی
شخصی شند (زوهر و مارشال .)5002 ،4در فرهنگ غرب ،هنش معننی تحلالی وه شمار می يد ره در جوت حل مسئله در د اای
وارو ی عمل میرند .سازه هنش معننی ،مسائل ذهنی معننيت مرون وه تجروههای مقدس و مسیائل وجیندی و ت یالا وارو یی
جوان واتعیای ره هنش وه طنر معمنل وه وا میپردازد ،در هم ادغا میرند (ولمن .) 5005 5،ورای روشن شیدن ايین منضینع
وايد گفت ا جا فعالاتهای منتم و ت راری روزا ه همراه وا گاهی هنشاار ،احساس حضنر رامل و شیناخت چازهیای سیادهای در
ز دگی ،میتنا ند ديدگاه وجندی يک فرد را تحت تاثار ترار ده ند و منجی ايجیاد حسیی از تقیدس شین د و حتیی ورخنردهیای
متعالی را تسوال رنند .تلفاق فعال معننيت در ز دگی روزا ه و استفاده ا طراتی ازتنا ايیها ،ارزشها ومنیاوع مروین ویه ن وایا گر
اوزار هنش معننی است (محمندی .)9988،در دين اسال و در وان ايرا اان مسلمان ،اولان اصل از اصنل ديین ،اعتقیاد ویه وجیند
خدای يگا ه است ،ره همه جا حضنر دارد و ور همه اف ار و اعمال ا سانها وانا و شننا اسیت و در تیر ن ریريم ،اعتقیاد ویه حضینر
فراگار خداو د وساار منرد تاراد واتع شده است ،وه طینری ریه در ايین رتیاب مقیدس ،ز یدگی سیخت (سینره طه ،يیه  )954و
فرامنشی خنيشتن (سنره حشر ،يه  )25از تايج فرامنشی ياد خداو د در اين د اا ذرر شده است (امیان .)9923 ،از تیر حضیرت
محمد ( ) ووترين اتسا ايمان ن است ره ودا ی هر جا هستی خدا وا تنست .يافتههای پژوهشی عص شناختی را ماچا یداران و
پرسانگر درواره اين ره در مغز محلی وه ا منطقه خداو د وجند دارد در حنزه روا شناسی عا پسند وساار منرد تنجه ترار گرفتیه
است (پاينده .)9982 ،وه منطقه خداو د وه عننان يک مررز معننيت می گر د ره از لحاظ عص شناختی در ل هیای گاجگیاهی
ترار دارد و وه تر میرسد ،حاوی پان دهای عصری هستندره گفته میشند تجروهها و ورداشتهای فردی را وا هم پان د میدهنید
و ن را درون وافت وزرگتری از معنا ترار میدهند .پژوهشگران اين پديده گزارش دادها د ره در پژوهش سیالمت روا یی هنگیامی
ره از رلمات يا منضنعات مذهری يا معننی استفاده میشند ،تغااراتی در فعالاتهای ل هیای گاجگیاهی گاجگیاهی زمیند یهیا
ايجاد میشند .همچنان اعتقاد ور اين است ره منطقه خداو د در تجروه عرفا ی يک قش زيست شناختی دارد .در حمايیت از ايین
عقاده پژوهش در علم اعصاب شان میدهد ره ورای تجروه عرفا ی ي ی وندن و پانستگی يک اساس عصیری در منیاطق لامرایک
مغز وجند دارد يا اين حال چنان يافتههايی میتنا د دال ور معننيت راهش پذير يا واوسته وه فعالاتهای عصی شیناختی واشید،
اما وه سادگی میگنيند ره مم ن است يک ساختار فازينلن ي ی حمايت رننده از وجند ن درمغیز وجیند داشیته واشید .ونیاوراين
شايد وتنان اين گمان را داشت ره وعضی از پژوهشهای نروفازينلن ي ی از وجند يک پايه عصری ورای ي اارچه سازی دادن معنیا
وه تجروهها وهستی فرد حمايت میرنند .پس از وحث درواره مفون و منلفههیای هینش معنینی از ديیدگاههیای متفیاوت ،ارنینن
شايسته است وه اين سؤال پرداخته شند ره يا مفون هنش معننی تاول ا دازه گاری است؟ زوهر و مارشیال ( )5002علایه رمیی
سازی هنش معننی هشدار دادها د .شايد وه اين دلال ره ور خالف ا دازهگاری هنش عمنمی ،ره سرعت و درستی را مد تر تیرار
میدهد و روی يک مقااس واال وه پايان ارزشااوی میشند و شان دهنده هنش رم يا زياد است .در منرد هنش معنینی ايین تیه
منرد پذيرش واتع شد ،ره پاسخهای درست يا اشتراه در حل-مش الت معننی وجند دارد (ولمن .)5005،هیدف پیژوهش حاضیر
استا دارد ساختن تست هنش معننی امر و درير ( )5002در وان دا شجنيان دا شگاه محقیق اردوالیی شورسیتان اردوایل اسیت.
تالش ور اين است ره اين اوزار وسالهای شند جوت سنجش تنا ايی دا شجنيان دراسیتفاده از منیاوع معنینی و در حیل مشی الت
روزمره خند ،همچنان اوزاری ورای پژوهش رسا ی واشدره در زمانه هنش معننی عالتهمنید ویه ریار هسیتند .ویه طینر خالصیه،
میتنان اهداف پژوهش را وه شرح زير واان داشت:
 شناخت منلفههای اصلی هنش معننی. تواه او زاری مناس ورای پژوهشگران ديگر جوت استا دارد ساختن زمنن های ديگر و پژوهشهای مرترط.2. Volman
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 تواه وسالهای عانی ،معترر و روا ورای سنجش هنش معننی. وا تنجه وه اين ره منضنع منرد وررسی جنره ارتشافی دارد لذا تواه پاسخ ورای پرسشهای زير ضروری است. يا وان مجمنعه پرسشهايی ره وه منتنر سنجش هنش معننی تواه شده است ،هماهنگی درو ی رافی وجند دارد؟ يا زمنن هنش معننی دارای روايی رافی است؟ محتنای مجمنعه سااهه هنش معننی از چه عناملی اشراع شده است؟ يا مجمنعه سؤالهايی ره ورای هنش معننی تواه شده است ،وا مرههای هنش هاجا ی همرستگی مثرت دارد؟ يا عاملهای وه دست مده از سااهه هنش معننی وا ساختارهای تری ن مطاوقت دارد؟روش پژوهش
جامعه ماری اين پژوهش را همه دا شجنيان دختر و پسر دا شگاه محقق اردوالی شورستان اردوال ره در سال تحصیالی -52
 54مشغنل تحصال وندها د ،درور میگارد .دامنه سنی ان از 98تا 52سال وند ره در سه شاخه تحصیالی علین پايیه ،فنیی و
موندسی و علن ا سا ی تحصال میررد د .ودين منتنر وا تنجه وه سه شاخه تحصیالی (علین پايیه ،فنیی و موندسیی و علین
ا سا ی) و دوگروه دختر و پسر وا روش تصادفی از هر گروه ا تخاب شید .ویه ايین ترتای از تعیداد 8000فیر دا شیجن در ریل
دا شگاه محقق اردوال حدود  485فر وا استفاده از روش شمارش تصادفی اعداد ا تخاب شد .اوزار ايین پیژوهش ،زمینن هینش
معننی است ره تنسط امر و درير ( )5002ساخته شده است .اين سااهه شیامل 89گنيیه اسیت ریه دا شیجنيان هرگنيیه را
مطالعه ررده و مازان منافقت خند را ور اساس مازان حاالت خند در طنل  3تا  95ماه اخار ویر روی يیک مقایاس  4درجیهای
رترهوندی میرنند .مقااس ا دازهگاری اين اوزار ،طرقهای مرت شده است ره از ((هرگز)) تا ((هماشه)) تغاار میرنید.اجیرای
سااهه وهصنرت فردی يا گروهی ام ان پذير است .وه منتنر اجرای طرح و گرد وری دادهها من های والغ ور  485فیر ا تخیاب
شد .اجرای مقااس تنسط محقق صنرت گرفت .زمنن وه صنرت گروهی و مداد-راغذی ور روی دا شجنيان ا جا شد .حیدارثر
زمان ورای اجرای ن 90-42دتاقه وند .ورای رنترل عنامل وارو ی منثر ور روايی ،زمنن وه صنرت ي سان اجرا و تمامی مراحل
اجرای ن تنسط پژوهشگر صنرت گرفت .وه زمند یها تنضاحات ي سان ارائه و تالش شد ره زمنن در جینی مناسی ا جیا
شند .تحلال دادهها ور اساس اهداف پژوهش و وا استفاده از روش مار تنصافی و استنراطی وه شرح زير است:
 ورای تعاان مشخصه ماری گروهها ور حس متغارهای جمع وری شده (جنس) از روشهای متداول مار تنصافی ،ما نیدتنزيع فراوا ی ،گرايش وه مررز و شاخصهای پرارندگی استفاده شد.
 ورای تعاان روايی همگرا از زمنن هنش هاجا ی 50سؤالی استفاده شد. ورای تعاان هماهنگی درو ی و مازان اعترار سااهه از ضري لفای ررو را ووره گرفته شد. ورای وررسی روايی سااهه از روش تحلال منلفههای اصلی ) (pcاستفاده شد. ورای وررسی اين ره زمنن از چند عامل اشراع شده است ،پس از اجیرای تحلایل منلفیههیای اصیلی از چیرخش متمايیلاستفاده گرديد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه هوش معنوی
اين پرسشنامه تنسط امر و در ير در سال  5002ویرای سینجش هینش معنینی سیاخته شیده اسیت .دارای  89گنيیه اسیت
دا شجنيان هر گنيه را مطالعه ررده و مازان منافقت خند را ور اساس مازان حاالت خند در طنل  3تا 95ماه اخار ور روی يیک
مقااس  4درجهای رترهوندی میرنند .مقااس ا دازهگاری اين مقااس از هرگیز تیا هماشیه تغاایر مییرنید .در ايیران تنسیط
محمندی لفای ررو را  0885در جامعه دا شجنيان گزارش شیده اسیت و همچنیان پايیايی زمینن – ویاز زمینن در فاصیله
90هفتهای  ./80گزارش شده است.
پرسشنامه هوش هیجانی

اين زمنن در سال  9552تنسط وار ن ساخته شد .گزينهها ور روی يک طا  2درجه ای وه صنرت لا رت تنتیام شیده و
مره گذاری از  2وه ( 9رامال منافقم تا رامال مخالفم) وصنرت مستقام و مع نس مره گذاری می شند .دارای  50سؤال و 92
مقااس می واشد .در ايران دهشاری در سال  9985زمنن را ورای دا شجنيان هنجار ررده و لفای ررو ریا  0859و ضیري
پايايی وه روش واز زمايی در مدت  2هفته  0828گزارش شده است.
یافتهها
چنان چه پاشتر مد ،هدف اصلی پژوهش حاضر وررسی اعترار ،روايی و ر ياوی سااهه هنش معنینی اسیت .ویرای ویر ورد
ضري
ضییري

اعترار سااهه هنش معننی از فرمنل رلی ضري

لفای ررو را استفاده شد .سؤالهای23،5و 25وا رل تسیت دارای

همرسییتگی منفییی وییند ،در تاجییه ،ايیین سییه سییؤال وییه صیینرت مع یینس مییرهگییذاری شیید .سییؤالهییای

22،24،3،22،44،53،55،98،99،5و 85ره همرستگی ضعافی وا رل تست داشیتند ،از مجمنعیه سیؤالهیا حیذف و ضیري
اعترار رل تست 0/593وه دست مد .اما در گا وعدی وا اج رای چنیدين ویار تحلایل عیاملی مشیاهده شید ریه سیؤالهیای
95،95،55و 20در هاچ يک از عامل های استخراج شده دارای وار عاملی معنادار (وزرگتراز )0/9رند ،در تاجه ،اين  4سؤال
از حذف و اعترار رل مجمنع  38سؤالی وه 0/50رساد ،ره شان دهنده اين است ره زمنن از اعترار وااليی ورخنردار است.
در مجمنع تعداد  92سؤال از رل تست  89سؤالی حذف و  38سؤال در مجمنعه تست هنش معننی واتی ما د .پرسیش 80
واشترين همرستگی ( )r=0/249و پرسش 59رمترين همرستگی ( )r=0/044را وا مره رل مجمنعیه شیان داد .مومتیرين
پرسش ره وايد درواره هر نع روش سنجش صنرت گارد ،اين است ره ن روش تا چه حد رواست؟ منتینر ايین اسیت ریه
اوزار سنجش چازی را ا دازه وگارد ره ورای ن سیاخته شیده اسیت .در ايین پیژوهش ،شیناهد مروین ویه دو ینع روايیی
(روايی سازه و روايی همگرا) گرد وری شد .ورای تعاان روايی سازه روش های گن اگن ی وجیند دارد ریه ي یی از نهیا روش
تحلال عاملی است .تحلال عاملی ،اصطالحی است ره ورای رواسازی و تنسعه اوزارهای روان سنجی ،تحلال دادهها وه منتنر
رش

سازه های جديد و رمک وه تدوين تئنری تحلال محتنا و مناد مصاحرهها ،سرک های مديريتی ،عالئق شغلی و ...وهرار

میرود (هنمن  .)9984ورای ا جا تحل ال عاملی رعايت مفروضه های زير ضروری است:
 )9ارزياوی تناس دادهها ورای تحلال عامل :ا دازه من ه  485فر وند ره ورای تحلال عاملی ا دازه مناسری وند.
9
 )5عامل پايداری ماتريس همرستگی :شاخص رفايت من هورداری ( )kmoره وايد حداتل0/3و واالتر از ن واشید .ا یدازه kmo
در اين پژوهش  0/825است ره اجرای تحلال عاملی را ره ورای پژوهش تاول تنجاه میسازد.
 )9ورای وررسی درواره اين مطل ره يا ماتريس همرستگی داده هیا در جامعیه صیفر اسیت ،از زمینن ررويیت وارتلیت اسیتفاده
میشند .هدف از اجرای اين زمنن ،رد فرضاه صفر مرنی ور درست وندن ماتريس همیا ی اسیت ریه عناصیر تطیری ن ( )9و
همه عناصر غار تطری ن در جامعه ( )0واشد (هنمن  .)9984در پژوهش حاضر مقدار مشخصه ماری زمنن وارتلیت وراویر ویا
 8503/283و سطت معناداری ن  0/009است ،وناوراين ،میتنان ادعا ررد ره وان متغارها در جامعه همرستگی وجند دارد.
 )4پژوهشگران وه منتنر وررسی درواره ماهات رواوط وان متغارها و از دستااوی وه تعري و امگذاری عاملها ضراي واالتر از
 0/90و گاه واالتر از  0/40را در تعري عاملها موم و وا معنا دا سته و ضراي رمتر از اين حدود را وه عننان صیفر (عامیل
تصادفی) در تر گرفتها د (هنمن  .)9984در اين پژوهش وار عاملی وا ضراي  0/90وه عننان وار عاملی تاول ترنل ا تخیاب
شد ،در تاجه ،اگر وار عاملی سؤالی روی تما عنامل چرخش يافته رمتر از  0/90وند ،وايد از زمنن رنار گذاشته میشد.
 )2هر يک از عامل وايد دست رم متعلق وه سه سؤال واشد.
 )3عاملها وايد از اعترار رافی ورخنردار واشد.
همان طنر ره در واال مده ،مقدار  kmoوراور  0/852و سطت معنادار وندن مشخصه زمنن ررويیت وارتلیت ایز ()0/0009
است وناوراين ،ور پايه هر دو مالک می تنان تاجه گرفت ره اجرای تحلال عاملی ور اساس ماتريس همرستگی حاصل در گیروه
من ه منرد مطالعه تاول تنجاه خناهد وند .عالوه ور اين ،ورو داد اولاه راماانتر از شیان مییدهید مقیدار دترمانیان میاتريس
همرستگی عددی غار صفر يعنی  0/000است ره شان میدهد ور پايه دادهها استخراج عامیلهیا ام یان پیذير اسیت .اجیرای

تحلال عاملی مناد مقااس سنجش هنش معننی ورای تعاان مقدار عنامل اشراع شده از اين مقااس ،سه شاخص عمده را منرد
تنجه ترار داده است:
 )9ارزش ويژه )5 ،سرت واريا س تراان شده تنسط هر عامل و  )9مندار ارزشهای ويژه ریه اسی ری امایده مییشیند.
مشخصههای ماری اولاه ره وا اجرای تحلال منلفههای اصلی وا روش ) (pcوهدست مد ،شان داد ،ارزشهای ويیژه  50عامیل
وزرگتر از يک است .درصد واريا س مشترک وان متغارها ورای اين  50عامل ور روی هم  22درصد ریل واريیا س متغارهیا را
تراان ررد .از مجمنعه پرسشها  95عامل استخراج شد ره وه ا دازه  49/5درصد از واريا س را تراان ررد .سوم عامل ي یم ویا
ارزش ويژه  90/522درصد رل واريا س متغارهارا تنجاه ررد .واريا س تراان شده تنسط عاملها شان داد ،عامیل اول تریل از
چرخش  93/9درصد ،عامل دو 4/9درصد و عامل سن  9/5درصد و ...واريا س را تراان ررد .وناوراين ،اگر درايین پیژوهش 95
عامل استخراج شند ،عامل اول ترل از چرخش  93/9درصد ،عامل دو  4/9درصید ،عامیل سین  9/5درصید و ...از واريیا س را
تراان میرند .وقاه عاملها هر ردا سوم اچازی در تراان واريا س دار د .لذا ،وا تنجه ویه مقیدار واريیا س ترایان شیده95 ،
عامل ورای استخراج مناس وند .ور پايه تايج وه دست مده از اجرای تحلال عاملی ،از مجمنعه  38سؤالی 95 ،عامل اسیتخراج
ره در مجمنع  49/5درصد واريا س رل متغارها را تنجاه ررد .مازان اشتراک مناد مجمنعه  38سؤالی سیااهه هینش معنینی
ره از طريق تحلال منلفههای اصلی وه دست مد ،شان داد ،واشترين مازان اشیتراک ویه سیؤالهیای  43و  80ویه ترتای ویا
 0/285و  0/229و رمترين مازان اشتراک وه سؤالهای  94و  90وه ترتا وا  0/545و  0/522اختصا داشت .پس ازتعایان
تعداد عنامل مناس تاول استخراج وا تنجه وه مقدار واريا س تراان شده و مندار اس ری ورای رسیادن ویه سیاختار سیاده95،
عامل مشخص شده ،چرخش داده شد .هدف از اين روش ،رسادن وه ساختار ساده است .وناوراين ،اطالعات وه دست مده پیس
از چرخش متمايل ورای  95منلفه استخراج شده شان داد ره تايج پس از چندين چرخش زمايشی وه ساختار سیاده رسیاد.
ماتريس ساختار يافته در جدول 9مالحته میشند.
جدول ماتریس ساختار ساده برای عاملها
عامل 3

شماره سؤال

عامل 2

شماره سؤال

عامل

شماره سؤال

. 325
. 223
. 224
. 200
. 455
. 458
. 948
. 990
. 980
9228
9298
. 925
. 940
. 993

90
34
90
49
95
25
49
25
35
93
9
29
23
89

. 952
. 333
. 284
. 242
. 492
. 935
. 925
. 959

35
43
32
89
38
8
92
95

. 348
. 398
. 399
. 285
. 245
. 449
. 494

98
80
40
54
58
29
45

. 990
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عامل 6

شماره سؤال

عامل 5

شماره سؤال

عامل 4

شماره سؤال

245
422
495

23
39
39
94

959
905
405
355

35
9
28
20

992
489
499
495

93
3
2
92

499
930
950
920

99
32
45
23

948

8

29
25
5
94

222
422
9238
928

28
92

495
988

عامل 9

شماره سؤال

عامل 8

شماره سؤال

عامل 7

شماره سؤال

255

24

382

99

325

33

425

29

3908

99

255

52

900

90

930.

52

424

940

42

420

959

929

59

عامل 2

شماره سؤال

شماره سؤال

عامل 1

شماره سؤال

223

22

205

59

294

9

208

28

209

22

4504

929

93

493

92

490

عامل
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همانطنر ره ساختار ساده عاملها در جدول  9شان داده شده است ،چنا چه  95عامل اسیتخراج شیده ،ویا اسیتفاده از شیانه
متمايل چرخش داده شند ،مجمنعه پرسشهايی ره مشتررا وا يک عامل همرسته ونده و تش ال يک خرده زمنن مییدهنید ،ویه
شرح زيیر ویه دسیت میی يید :عامیل ي یم :سیؤالهیای  29،58،54،40،80،98 ،45 ،95 ،35 ،93 ،9 ،29 ،23 ،89 ،2عامیل دو :
سییؤالهییای  43 ،32 ،89 ،38 ،48 ،92 ،25عامییل سیین  :سییؤالهییای  49،90،34،50 ،95 ،25 ،49عامییل چوییار  :سییؤالهییای
 8،94،5،92،28،92،2،3عامل پنجم :سؤالهای  29،20،25 ،25 ،45عامل ششم :سیؤالهیای  32،99،94،39،39،23عامیل هفیتم:
سؤالهای  59،42،52،33عامل هشتم :سؤالهای 52،99،99عامل وم :سؤالهای  90،29،24عامل دهیم :سیؤالهیای 9،42،35،4
عامل يازدهم :سؤالهای 92،22،59عامل دوازدهم :سؤالهای  .93،28،22پس از استخراج عاملها ،خرده زمننهای وهدست میده،
وه شرح زير امگذاری شد:
-9خند گاهی فردی - 5رفتار فضالت مبوا ه -9روشن ف ری -4حل مسئله  -2هنشیااری -3ریل گرویندن -2مراتریت -8
پرسشگری وجندی -5معنا -90شوند عماق -99النهات  -95تارت درو ی .در پژوهش حاضر ورای وررسی اين روايی همگیرا
از همرستگی فر  50سؤالی هنش هاجا ی وا پرسشنامه هنش معننی اسفاده شد .ودين ترتا  ،همرستگی وان فر  50سؤالی
هنش هاجا ی و هنش معننی ور روی گروه من های وه حجم  58فر محاسره شد .تايج شان میدهد اين ضري وراور  0/29و
واا گر ن است ره همرستگی وان دو فر در سطت  0/90معنا دار است .همان طنر ره پاشتیر مید ،میناد پرسشینامه هینش
معننی ور پايه مقااس چوار مقنلهای هرگز ،وه درت ،گاهی و هماشه وا مرههای  0تا  9درجهوندی شده است .مرههای واالی
ن معروف هنش معننی واال و مرههای پايان ن شان دهنده هنش معننی پايان است .مشخصههای ماری مرههای حاصیل
از پرسشنامهها ورا ی هر دو گروه پسر و دختر و ورای رل گروه در جدول  5مده است.
جدول-2مشخصههای آماری دو گروه دختر و پسر
گروه

دختران 5/95
پسران 5/08

5/98
5/92

میانگین میانه

5/ 40
5/98

0/95
0/92

نما

انحراف استاندارد خطای

میانگین کشیدگی خطای کشیدگی چولگی

-0/85 0/58 0/20 0/50
-0/29 0/93 -0/90 0/09

رل گروه 5/99

5/98

5/93

0/99

0/55

0/05

0/55

0/29

چنان ره در جدول واال ديده میشند ،ور پايه گروههای منرد مطالعه ،شاخصهای گرايش وه مررز در گروه دختیران واشیتر
از گروه پسران است .ودين ترتا میتنان گفت وهگن ه رلی دختیران از تنا یايی معنینی ویاالتری ورخینردار هسیتند .ا حیراف
استا دارد مرهها از شان میدهد ،مازان پرارندگی مرهها در گروه پسران ا دری واالتر از گروه دختران است (وررسی معنیادار
وندن تفاوت ماان مرههای دو گروه وا استفاده از زمنن  tدر وخش اطالعات جا ری ورده است) .چنلگی مرهها شان میدهید
در هر دو گروه چنلگی منفی است و ش ل تنزيع وا تقريرا متقارن است ،اين مشخصه در گروه دختران ا دری واشتر از پسران
است .جدول  9شان میدهد ،وان ماا گان مرات دو گروه دختران و پسران در عاملهیای  2،9،5و  8در سیطت  0/09و 0/02
تفاوت معنادار است .يعنی ماا گان مرات پسیران و دختیران در عامیل هیای رفتیار فضیالت ماوا یه ،روشین ف یری ،مراتریت و
پرسشگری وجندی تفاوت وجند دارد .در هرچوار عامل فنق ماا گان مرات دختران واالتر از پسیران اسیت .ویه دلایل معنیادار
رندن تفاوت دو گروه پسران و دختران در  8عامل ديگر ،از وردن ن صرف تر شد .در مجمنع ،وان ماا گان مرات دو گیروه
پسران ودختران تفاوت معنادار رند.
جدول - 3مقایسه بین دو گروه پسران و دختران در عاملهای استخراج شده

عامل ها

ماا گان دختران

ماا گان پسران

درجه زادی

9
2

5/44
5/53
5/50

5/94
5/05
5/58

450
450
450

5/55
2/95
5/28

8

5/49

5/58

450

5/24

 tسطت معناداری
5/05
0/09
0/02
0/09

وه منتنر تعرار و تفسار مرههای هر فرد ،الز است مرههای خا وی در مقااسی وایان شیند ریه چیارچنوی رلیی ویرای
مقايسه مرهها وه دست دهد .مقصند از اين مقااس ره ر يا هنجار خنا ده میشند ،اين است ره وضعی سری و مرتره فیرد را
در يک گروه مرجع مناس واان رند .گروه مرجع مناس ن است ره فردی میتنا د وهگن ه منطقی وا ن مقايسه شند (هنمن
 .)9989ورای دستااوی وه اين اهداف در پژوهش حاضر ،مرهها وه صنرت ر های مقنلهای وه تف ایک جینس و ریل گیروههیا
شان داده شده است .وا تنجه وه ن چه پاشتر گفته شد ،ورای مرههای زمنن هنش معننی ،ر مقنلیهای ویا پینج درجیه از
ضعا تا تنی ور اساس تقساموندی درصدی تنزيع رمال مرهها تواه شد .در جداول  3و  2ر مقنلیهای ویه تف ایک جینس
ارائه میگردد.
جدول - 4نرم مقولهای سیاهه هوش معنوی برای دختران
مقوله

میانگین نمرهها

جمع نمرههای خام

تنی

5/48-5/4

935-983

سرتا تنی

5/95-5/42

928-938

متنسط

5/09-5/99

992-922

سرتا ضعا

9/32-5/00

994-993

ضعا

 9/33و پايان تر

 999و پايان تر

جدول  -2ر مقنلهای سااهه هنش معننی ورای پسران
مقوله

میانگین نمره ها

جمع نمره های خام

تنی
سرتا تنی
متنسط
سرتا ضعا
ضعا

5/29-5/28
5/52-5/20
5/52-5/53
9/22-9/54
 9/23و پايانتر

929-985
922-920
999-924
902-995
 903و پايان تر

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر وا هدف وررسی عملی وندن ،اعترار ،روايی و ر ياوی پرسشنامه معننی در دا شجنيان دختر و پسیر دا شیگاه محقیق
اردوالی شورستان اردوال ا جا شد .پس از اجرای پرسشنامه هنش معننی ور روی  458فیر دا شیجنی دختیر و پسیر ،اطالعیات
جمع وری شده منرد تجزيه و تحلال ماری ترار گرفت .در مرحله وعدی ورای پاسخ وه اين سؤال ره (( يیا اویزار مینرد پیژوهش از
اعترار رافی ورخنردار است؟)) تايج حاصل از اجرای زمنن شان میدهد ره  99سؤال وه علت همرستگی ضعا وا رل زمینن ،از
مجمنعه سؤاالت و تعداد  4سؤال از وه علت داشتن وار عاملی ضعا از مجمنعه سیؤاالت حیذف شید .در تاجیه ضیري اعتریار
زمنن ،پس از حذف سؤالهای  22،24،30،22،20،44،95،95،55،53،55،98،99،5و  85وراور  0/505وهدسیت میده ،ریه اعتریار
وااليی است .همچنان ره در پژوهشهای ترلی امر و دريیر ( )5002ضیري اعتریار  0/52را ویرای پرسشینامه  89سیؤالی هینش
معننی وه دست ورد د .ورای وررسی روايی سازه و پاسخ وه اين سؤال ره ((سااهه هنش معننی از چند عامل اشراع شده اسیت؟))
از روش تحلال منلفههای اصلی ( )pcاستفاده شده است .وا استفاده از شانه چرخش متمايل  4سؤال وه دلال داشیتن ویار عیاملی
معنادار و همرستگی ضعا وا رل سؤاالت از رل مجمنعه زمنن حذف شد د و وا تنجه وه مفروضههیای تحلایل عیاملی ،و درصید
تراان واريا س و شا مندار و در وايت  95عامل استخراج شد .همان طنر ،ورای اطمانان از روايی اوزار پژوهش از روايی همگیرا
ووره گرفته شد .تايج شان می دهد همرستگی وااليی ( )0/29وان زمنن هنش معننی و زمنن هنش هاجا ی وجیند دارد .تریل
از اجرای تحلال عاملی ،رفايت من ه ورداری وا استفاده از ا دازه  kmoو از رد فرض صفر مرنی ور درست ویندن میاتريس همیا ی
در جامعه وه وساله زمنن ررويت وارتلت وه اثرات رساد .ماتريس عاملی شان میدهد عامل خست دارای واشیترين ویار عیاملی و
سوم ن از از ساير عاملها واشتر است .تايج تحلالی عاملی مشخص ررد ،اين مقایاس از روايیی ریافی ورخینردار و از  95عامیل
اشراع شده است .سؤالهای 25،28،42،93،9و  35ره وار عاملی نها ور دو عامل متمررز وینده اسیت ،احتمیاال سیؤاالتی پاچایده
هستند و ووتر است در پژوهشهای تی منرد وررسی و تغاار ترار وگار د .وه منتنر سیاده سیازی عنامیل اسیتخراجی از چیرخش
متمايل استفاده شد .از يافتههای اين پژوهش ره ور پايه طرح من ه ورداری و از زمننهای ماری مرتنی ور تحلایل عیاملی و روش
تحلال منلفههای اصلی است و وا وورهمندی از پاشانه پژوهشی در خصن مرحث هنش معننی تیايج ذيیل حاصیل شید :عامیل
ي م وا  92سؤال همرستگی تنی دارد و يرا گر خند گاهی فرد است .از تر ونزن ( )5003هنش معننی عرارت است از گاهی هیر
فرد از جوان و تعاان منتعات خند در ن .از تر ساسک هنش معننی می تنا د وه عننان يک خند گاهی عماق ریه در ن فیرد
واش از پاش از اوعاد خنيشتن گاه میشند ( ه تنوا از ودن ول ه از ذهن ودن و روح) تعري شند (غیروی .)9985،خیند شناسیی و
خند گاهی شخصی میتنا ند از طريق ا ديشه در منرد خند ،وارسی رردن اهداف و رزوها ،تنجه وه پاا ها در روياها و شیا ههیای
شوندی و پادا رردن معنا در تجروههای وارو ی وه وجند يد .عامل دو وا  2سؤال همرستگی دارد و وایا گر رفتیار فضیالت مبوا یه
است .امن ز ( )5099وه صنرت اوت اری پنج منلفه را ورای هنش معننی پاشنواد ررده است ره ظرفایت درگایری فضیالت مبوا یه
(وخشش ،سااسگزاری ،فروتنی و )...ي ی از ن منلفههاست .عامل سن وا  2سؤال همرستگی دارد و واا گر روشنف ری است .از تیر
ولمن ( )5005هنش معننی مستلز درگاری ذهنی وا خنا دن منضنعات معننی و متنن مقدس و وحث درواره نها است .از تیر
زوهر و مارشال ( )5005الوا گرفتن از روياها و ارزشها از شا ههای هنش معننی خنب رشد يافته است .عامل چوار وا  8سیؤال
همرستگی دارد و واا گر حل مسئله است .هنش معننی ما را تادر میسازد تا تصنير وزرگتری را ورانام ،اعمال خند را در راوطیه ویا
يک زمانه وزرگتر ره منجر وه معنای ز دگی میشند ،تررا رنام .وا هنش معننی میتنا ام معنا ارزش و مشی الت را تشیخاص

داده و ن را حل رنام ( نول  )5005از تر رانگ هنش معننی ،مشتمل است ور مجمنعهای از ظرفاتهای ذهنی و ا طراتی ریه
ور جنرههای غار مادی و متعالی واتعات استنار است (شجاعی .)9989،وهويژه نهايی ره در ارترا وا ماهات هستی فیرد ،معنیای
شخصی ،تعالی و حالهای اوج گرفته هنشااری هستند .در عمل ،اين فر يندها وا تنجه وه تنا ايی فرد در تسوال شانههای منحصر
وه فرد حل مسئله ،استدالل ا تزاعی و سازگاری است (شجاعی .)9989،زوهر و مارشال ( )5005تمايیل ویه فعالایتهیای ویرخالف
عرف را از ويژگیهای هنش معننی خنب رشد يافته واان میرند .درک مستقام و تررا ديدگاههای افیراد را مینع س مییرنید
وهطنری ره وتنان وه عمل رد خنب و ووزيستی روا ی دست يافت .عامل ششم وا  3سؤال همرسیتگی دارد و وایا گر ریل گیر ویندن
است .زوهر و مارشال ( )5005ويژگی گرايش وه ديدن پان دهايی وان چازهای گن اگنن را از شا ههای هنش معننی خینب رشید
يافته واان میرند .روشی ره وه واسطه ن افراد میتنا ند ز دگی و فعالات روز مره خیند را در داخیل يیک وافیت وزرگتیر وراننید.
هنش معننی هنشی است ره وا ن میتنان رارها و ز دگی خند را در يک وافت وساعتر ،غنیتر و وا معنا ترار دارد هینش معنینی
میتنا د وه فرد رمک رند ازتفاوتها فراتر رفته و از ديدگاهی رل گرا ه همه چاز را ورانید و ویا را ارزيیاوی رنید ( اصیر.)9983،
عامل هفتم وا  4سؤال همرستگی دارد و واا گر مراترت است .از تر ولمن ( )5005مراترت ي یی ار منلفیههیای هفیتگا یه هینش
معننی است ره شامل تنجه وه فرايندهای ود ی است از ترال تغذيه ،مراتره منتم و تمريناتی مثل ينگیا و تیا چیی اسیت .ونیا ویه
تعري نول ( )5005هنش معننی يک استعداد ذاتی وشری است .عامل هشیتم ویا 9سیؤال همرسیتگی دارد و وایا گر پرسشیگری
وجندی است ( اصر .)9950،از طر اسل ( )5004هنش معننی واا گر تنا ايی فرد در استفاده از ظرفاتها و منیاوع معنینی جویت
شناخت ووتر منضنعات وجندی ،معننی و واتعی و يافتن معنا و حل و فصل وا است .عامیل ویم ویا  4سیؤال همرسیتگی دارد و
واا گر معنا است .تررا و ارترا فعالاتها و تجروهها وه ارزشها و تفسارهای ساختاری ،هنگا مناجوه وا درد و ر ج وه روشی ریه
منجروه عمل رد خنب و ووزيستی روا یی شیند ،از منلفیه هیای هینش معنینی اسیت ریه شیامل هیدف و خیدمت اسیت (امیر و
درير .)5002،عامل دهم وا  9سؤال همرستگی دارد ره واا گر شوند عماق است .هنش معننی ما را وا ذهن جوا ی يا ذهنی ویزرگ
پاسخ وه مش الت ره تاجه شوند عماق است ،پان د میدهد .وه واسطه هنش معننی ما میتنا ام ي اارچیه شیده و ا تخیابهیای
مان را وه سمت هنشااری اصال يا شوند عماق سنق دهام ( اصر .)9983،عامل يازدهم وا 9سال همرستگی دارد و وایا گر النهایت
است .هنش معننی واا گر احساس پان د وا خدا ،يک تدرت ورتر يا يک منرع از اروی الوی است (ولمن )5005،عامل دوازدهیم ویا
9سؤال همرستگی دارد و واا گر تارت درو ی است .هنش معننی شامل زادی درو ی همراه وا عمل و پاسخ وخردا ه است (امیرو و
درير .)5002 ،در وررسی عاملهای هنش معننی و جنس تفاوتهای معنادار جز در عاملهیای ،5،9،2و  8ویان دختیران و پسیران
وجند داشت .دلال اين امر مم ن است مرون وه اين واشد ره هر دو جنس از تجروهها و فضاهای معننی ي سا ی ورخنردار د.
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